
 

 

 

PREPARACIÓ D’ARTS FINALS 
Certificat de professionalitat: Certifica els teus coneixements 

 
 

SINOPSIS 

Aquesta formació correspon al mòdul formatiu MF0699_3 Preparació d’arts finals, del certificat de 
professionalitat de ‘Disseny de productes gràfics’.  
 
El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent 
professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i 
l’ocupació, i permeten la convalidació parcial amb estudis de formació professional del sistema educatiu. 
 
Amb aquest curs podràs adquirir les habilitats, destreses i coneixements necessaris dins del disseny de 
productes gràfics per preparar i verificar arts finals per a la seva distribució. 
 
 
DIRIGIT A 

Professionals que vulguin profunditzar en el disseny dels productes gràfics i que compleixen els següents 
requisits: 

- Estudis mínims de batxillerat 
- Professionals en actiu del sector de la publicitat, disseny o afins. 

 
 
PROGRAMACIÓ 

Durada: 120 hores. Del 03/02/15 al 26/05/15 els dimarts, dimecres i dijous, en horari de 18:30 a 
21 hores. 

Metodologia: presencial 
 

CONTINGUTS: 

 

Mòdul 1. ELABORACIÓ DE L’ART FINAL (UF1462). 60 hores 

– Revisió de documents en productes impresos 
o Control del format, color i textos 
o Revisió de textos mitjançant correcció i de tipografies  

– Correcció d’originals i creació de l’art final  
o Creació del perfil de sortida segons característiques del projecte. 
o Correcció en relació al format 
o Adaptació del format de mida, resolució i sistema de reproducció del projecte  
o Correcció o implementació de marques.  
o Imposició de l’art final con un software de d’imposició electrònica. 
o Correcció en relació con el color i tintes segons el paper 
o Correcció de densitat, contrast, equilibri de grisos i balanç del color.  
o Introducció de tires de control. 
o Correcció en relació als textos 
o Creació de l’art final i ajust al projecte  

– Elaboració del prototip o maqueta que acompanya a l’art final 
o Prototips corporis i digitals 
o Elaboració de prototips corporis i digitals 
o Nivells d’acabat dels prototips segons els requisits i exigències del projecte  
o Prototips especials 

 



 

 

 

Mòdul 2. ART FINAL MULTIMEDIA I E-BOOK (UF1463). 30 hores 

– Creació i adaptació d’arts finals per suports digitals 
o Adaptació d’arts finals a suports “on-line” o web. 
o Pàgines web, “Banners”, Pdfs “online”, i altres suports 
o Adaptació d’arts finals a suports “off-line”. 
o Dispositius mòbils. 
o Resolucions. 
o Sistemes de projecció 

– Creació i adaptació d’arts finals per a e-book 
o Creació de continguts. 
o Formats 
o Fulls d’estils 
o Conversos de format. 
o Lectors de e-book. 
o Dispositius en el mercat. 
o Resolucions. 

 

Mòdul 3. QUALITAT DEL PRODUCTE GRÀFIC ( UF1464). 30 hores 

– Gestió de la qualitat d’un projecte gràfic no multimèdia  
o Les funcions i els processos 
o Els factors que afecten a la qualitat.  
o Manual de qualitat de l’empresa. 
o Especificacions de l’ús. 
o Manteniment: control de la qualitat de la pre impressió, impressió i post impressió. 

– Gestió de la qualitat i l’usabilitat de productes multimèdia 
o Control de l’usabilitat i de la qualitat de productes multimèdia i e-books. 

– Seguiment de la qualitat 

EXPERT/A 

Expert/a en maquetació gràfica amb més de 10 anys d’experiència com maquetador/a per a diferents 
estudis de disseny i editorials.  
 
Amplia experiència docent Freelance sobre l’aprofitament de las NNTT en l’àmbit del disseny i la 
comunicació tant off-line com on-line. 
 

METODOLOGIA PRESENCIAL  

Les sessions presencial es basaran en la presentació dels continguts per part dels experts/es, d'una forma 
clara i precisa, adaptats als coneixements previs dels participants. S'afavorirà l'intercanvi d'informació i 
opinions entre els participants i l'expert/a mitjançant la presentació d'exemples, preguntes i situacions 
reals que coincideixin amb la temàtica desenvolupada en el curs i que tinguin com a objectiu l'enriquiment 
professional dels participants. 
 
L'expert/a donarà una especial importància al desenvolupament de la capacitat creativa i resolutiva dels 
participants davant de situacions reals; potenciant la simulació d'activitats i/o tasques similars del lloc de 
treball i atendrà la seva resolució grupal o individual. 
 
CERTIFICACIÓ 

L'alumne rebrà un certificat de participació i realització de la formació rebuda avalat per Tàdel Formació. 
Per a la certificació, l'alumne haurà d'assistir al 75% la formació i superar l’avaluació final del curs. 

Si l’alumne acumula i supera tots els mòduls corresponents a aquest certificat de professionalitat, el SOC 
els expedirà a instància de la persona sol·licitant, un certificat oficial acreditant la seva formació en el 
certificat de professionalitat de ‘Disseny de productes gràfics’. 


